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RESUMO 

Introdução: Com o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde em evidência, a 

ciência da administração surge com um papel importante para a gestão. O atual 

cenário da administração pública na área da saúde requer de seus gestores inovação 

na administração de recursos financeiros, humanos e materiais. Frente a este desafio, 

a gestão baseada em evidência tem um papel importante para que este cenário tenha 

novas perspectivas. A ferramenta de planejamento estratégico Balanced Scorecard 

propõe ao gestor uma visão mais ampla de seu negócio mediante quatro perspectivas: 

financeiro, cliente, processos internos e aprendizagem e crescimento. Com sua 

adaptação foi avaliada a estruturação de uma estratégia organizacional no centro 

cirúrgico de um hospital universitário e de grande porte, através da ferramenta 

adaptada. Objetivo: Avaliar a estruturação de uma estratégia organizacional no 

centro cirúrgico de um hospital universitário e de grande porte, através da adaptação 

do Balanced Scorecard com base na implantação do sistema de classificação por 

cores para cirurgias não eletivas. Método: Para a realização da adaptação da 

ferramenta de planejamento estratégico, realizou-se uma pesquisa exploratória e 

descritiva. Após foi realizado uma pesquisa comparativa para avaliar a aplicação 

dessa ferramenta na administração em saúde. Resultados: Os resultados obtidos 

foram satisfatórios, visto que com a aplicação da ferramenta de planejamento 

estratégico Balanced Scorecard o gestor pôde obter indicadores importantes para a 

tomada de decisão, sendo que anteriormente não se tinha tantos indicadores e em 

várias perspectivas. Conclusão: A adaptação da ferramenta de planejamento 

estratégico Balanced Scorecard se mostrou viável e importante para a alta gestão da 

administração pública, visto que sua implantação trará muitos benefícios ao centro 

cirúrgico. Como existe a possibilidade de adaptar as perspectivas, a ferramenta se 

transforma numa ótima alternativa para a gestão pública, com seus cenários incertos 

e com cortes de verbas públicas.  

 

Palavras-chave: Balanced Scorecard; Planejamento em Saúde; Centro Cirúrgico; 

Urgência e Emergência. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: With the underfunding of the Unified Health System in evidence, the 

science of administration emerges with an important role for management. The current 

scenario of public administration in the health area requires innovation from its 

managers in the administration of financial, human and material resources. Faced with 

this challenge, evidence-based management plays an important role in bringing new 

perspectives to this scenario. The Balanced Scorecard strategic planning tool offers 

managers a broader view of their business through four perspectives: financial, 

customer, internal processes and learning and growth. With its adaptation, the 

structuring of an organizational strategy in the surgical center of a large university 

hospital was evaluated through the adapted tool. Objective: To evaluate the 

structuring of an organizational strategy in the surgical center of a large university 

hospital, through the adaptation of the Balanced Scorecard based on the 

implementation of the color classification system for non-elective surgeries. Method: 

To carry out the adaptation of the strategic planning tool, an exploratory and descriptive 

research was carried out. Afterwards, a comparative research was carried out to 

evaluate the application of this tool in health administration. Results: The results 

obtained were satisfactory, since with the application of the Balanced Scorecard 

strategic planning tool, the manager was able to obtain important indicators for 

decision-making, whereas previously there were not so many indicators and in various 

perspectives. Conclusion: The adaptation of the Balanced Scorecard strategic 

planning tool proved to be viable and important for the top management of public 

administration, since its implementation will bring many benefits to the surgical center. 

As there is the possibility of adapting perspectives, the tool becomes a great alternative 

for public management, with its uncertain scenarios and cuts in public funds. 

 

Keywords: Balanced Scorecard; Strategic planning; Surgery Center; Urgency and 

emergency. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) disposto no artigo 196 da Constituição Federal 

de 1988 determina que “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado”. Com isso 

expressa o compromisso do Estado de garantir a todos os cidadãos o pleno direito à 

saúde assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços.1  

Cunha2 (2021) identificou, através do histórico-normativo das legislações de 

financiamento da saúde, o declínio dos investimentos dos recursos públicos saindo do 

patamar de subfinanciamento e ingressando ao (des)financiamento da saúde pública no 

Brasil. 

Diante deste cenário, os gestores públicos têm um grande desafio frente as 

instituições públicas de saúde: eles devem promover o planejamento estratégico 

alinhando a eficiência e eficácia, de modo a realizar uma gestão dos recursos públicos 

com maior efetividade, visando devolver à sociedade um serviço de qualidade e de 

excelência.3 

Com isso, a Gestão Baseada em Evidências (GBE) tem um papel importante na 

Ciência da Administração. Segundo Rousseau4  (2006) a GBE é quando o gestor utiliza 

de informações científicas para a tomada de decisão em seus diversos campos da 

administração, ou seja, colocar em prática essas evidências na administração das 

empresas/instituições. 

A GBE utiliza quatro tipos de fontes de dados para amparo nas decisões da gestão:  

a prática profissional, as evidências identificadas, apreciação crítica das evidências 

científicas e o cenário em que será aplicado. A partir dessas ações é que as decisões de 

cunho pessoal saem de cena e as evidências encontradas nas pesquisas são colocadas 

em prática para inovação na gestão dos recursos públicos.5 

Um dos maiores desafios do SUS é proporcionar um atendimento de qualidade e 

de abrangência total à população. O aprimoramento da gestão hospitalar tem um papel 

importante frente a este desafio, que é realizar uma gestão eficaz, eficiente e com 

efetividade. A implantação de ferramentas de planejamento estratégico a fim de 

aprimorar a administração é uma das táticas que a gestão pode utilizar como estratégia 

para melhorar e avaliar a gestão.6  
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O Centro Cirúrgico, considerado como o coração dos hospitais, é um dos setores 

mais complexos e sua gestão é de suma importância para o bom funcionamento do 

hospital. Suas rotinas, fluxos e demais processos de gestão devem ser aprimorados com 

intuito de promover o melhor atendimento ao paciente e melhor utilização dos recursos 

humanos, materiais, financeiros e tecnológicos.7,8  

O planejamento estratégico é um grande aliado da gestão, proporcionando diversos 

benefícios. Kaplan & Norton (2008) e Martins (2011) definem o planejamento estratégico 

como um instrumento que demonstra às organizações seu ambiente interno e externo, 

a fim de proporcionar elementos para a elaboração de um planejamento eficaz e 

eficiente. 9,10  

Sendo assim, justificamos que mediante ao cenário complexo de um centro 

cirúrgico e sua importância para o hospital, a inovação na gestão torna-se uma grande 

aliada frente ao uso eficaz e eficiente dos recursos públicos. O centro cirúrgico já possui 

característica de gravidade e urgência, e a gestão dos processos devem ser aprimoradas 

e inovadas constantemente, proporcionando um melhor cenário para as equipes 

cirúrgicas. 

Nesse contexto, o trabalho mostrará a importância da utilização de ferramentas de 

planejamento estratégico em um centro cirúrgico de um hospital universitário terciário 

evidenciando as lacunas aprimoradas, os fluxos reorganizados e identificação das 

possíveis inovações na gestão e os demais processos envolvidos, melhorando 

consideravelmente a assistência à saúde.  
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